14 Απγνύζηνπ 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ταμηλού κόστοσς αεροπορική εταιρεία
Flyniki αρτίζει πτήσεις από και προς την Κύπρο
Η αεξνπνξηθή εηαηξεία ρακεινύ θόζηνπο Flyniki αξρίδεη από ηνλ Ιαλνπάξην
ηνπ 2014 πηήζεηο από ηε Λάξλαθα πξνο ηε Βηέλλε (Απζηξία). Σπγθεθξηκέλα,
ην λέν δξνκνιόγην ηεο Flyniki ζα εγθαηληαζηεί ηελ Παξαζθεπή 31 Ιαλνπαξίνπ
2014 θαη ζα πεξηιακβάλεη δύν πξνγξακκαηηζκέλεο πηήζεηο ηελ εβδνκάδα. Οη
πηήζεηο ζα εθηεινύληαη θάζε Γεπηέξα θαη Σάββαην. Αλακέλεηαη όηη από ηηο 31
Μαξηίνπ 2014 ε αεξνγξακκή ζα εληάμεη ζην πξόγξακκα ηεο άιιε κηα
επηπιένλ πηήζε, ε νπνία ζα εθηειείηαη θάζε Τεηάξηε. Δίλαη ε πξώηε θνξά
πνπ

ε
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δξνκνιόγηα ηεο.
Σρνιηάδνληαο ηελ έλαξμε πηήζεσλ ηεο Flyniki από ην Γηεζλέο Αεξνδξόκην
Λάξλαθαο, ν Αλώηαηνο Δθηειεζηηθόο Γηεπζπληήο ηεο Hermes Airports, θ. Wes
Porter δήισζε: «Δίκαζηε ηδηαίηεξα επηπρείο γηα ηελ απόθαζε ηεο Flyniki λα
εληάμεη ηελ Κύπξν ζην πξόγξακκα ηεο. Καισζνξίδνπκε ηε Flyniki θαη είκαζηε
βέβαηνη όηη ην επηβαηηθό θνηλό ζα ελζνπζηαζηεί ηόζν κε ηηο πξνζηηέο ηηκέο θαη
ην πςειό επίπεδν εμππεξέηεζεο πνπ παξέρεη, όζν θαη κε ηηο πνιιαπιέο
επηινγέο ζηηο πηήζεηο αληαπόθξηζεο πνπ πξνζθέξεη ην δίθηπν ηεο, κέζσ ηνπ
Αεξνδξνκίνπ ηεο Βηέλλεο».
Σεκεηώλεηαη όηη ε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο Flyniki ζηελ Κύπξν ζα επηδξάζεη
ζεηηθά ζηελ πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο ηνπξηζηώλ όρη κόλν από ηελ Απζηξία
αιιά θαη από άιιεο ρώξεο ηεο πεξηνρήο. Η ζρεηηθά κηθξή απόζηαζε πνπ
ρσξίδεη ηε Βηέλλε από κεγάιεο πόιεηο ηεο Σινβαθίαο, ηεο Τζερίαο, ηεο
Οπγγαξίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο, αλακέλεηαη λα απνηειέζεη κηα ηθαλνπνηεηηθή θαη
πξαθηηθή επηινγή ζύλδεζεο κε ηελ Κύπξν, γηα ην ηνπξηζηηθό θνηλό πνπ
δηακέλεη ζηηο ρώξεο απηέο. Παξάιιεια, ην επηβαηηθό θνηλό ηεο Κύπξνπ
απνθηά άιιε κηα επηινγή ε νπνία πξνζθέξεη εμαηξεηηθά ρακειέο ηηκέο θαη έλα
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δίθηπν αληαπόθξηζεο κε πηήζεηο ζύλδεζεο πξνο ηηο

ζεκαληηθόηεξεο πόιεηο ηεο Δπξώπεο.
Η έιεπζε ηεο Flyniki ζηελ Κύπξν, θαηέζηεη εθηθηή κεηά ηηο ζπληνληζκέλεο
ελέξγεηεο θαη πξνζπάζεηεο ηεο Hermes Airports, ηνπ ΚΟΤ θαη δηαθόξσλ
άιισλ θνξέσλ ηεο ηνπξηζηηθήο καο βηνκεραλίαο. Η εμέιημε απηή απνδεηθλύεη
όηη ε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα θαη ε ζθιεξή δνπιεηά κπνξνύλ λα απνθέξνπλ
αμηόινγα απνηειέζκαηα ηα νπνία εληζρύνπλ ηνλ ηνπξηζκό ηεο ρώξαο καο θαη
ηνλώλνπλ ηελ νηθνλνκία ηεο Κύπξνπ ζε απηή ηελ εμαηξεηηθά δύζθνιε πεξίνδν.
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